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Subiect: Petiția nr. 0222/2012, adresată de angajații IRC-Pescara, de cetățenie 
italiană, privind efectele globalizării muncii

1. Rezumatul petiției

Petiționarii sunt angajați ai societății IRC din Pescara, care funcționează în domeniul 
cercetării; în urma unui acord cu conducerea italiană, clădirea a fost cedată și integrată în 
multinaționala Procter & Gamble.

Din motive financiare, multinaționala respectivă a decis să relocalizeze firma în Asia, 
închizând, prin urmare, centrul din Pescara.

Angajații protestează împotriva relocalizărilor „sălbatice” ale activităților de producție și de 
cercetare europene către țările asiatice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Comisia nu dispune de competențe pentru a interveni în deciziile specifice ale unei 
întreprinderi cu privire la delocalizarea activităților. Cu toate acestea, Comisia îndeamnă 
întreprinderile să respecte bunele practici în materie de anticipare și de gestionare 
responsabilă din punct de vedere social a restructurării, astfel cum se prevede în comunicarea 
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sa din 13 decembrie 2013, denumită „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor 
și restructurare”1.

În plus, Comisia reamintește că aspectele privind restructurarea întreprinderilor și concedierile 
colective aferente pot face obiectul legislației Uniunii Europene, în special al Directivei 
privind informarea și consultarea lucrătorilor2 și al Directivei cu privire la concedierile 
colective3. Aceasta din urmă (Directiva 98/59/CE) prevede informarea și consultarea 
reprezentanților lucrătorilor în timp util și, în orice caz, înainte ca angajatorul să adopte 
decizia de a efectua concedieri colective. Consultările se referă la posibilitățile de a evita 
concedierile sau de a reduce numărul de lucrători afectați, precum și la posibilitățile de a 
atenua consecințele prin recurgerea la măsuri sociale însoțitoare vizând, printre altele, sprijin 
pentru redistribuirea sau recalificarea lucrătorilor concediați. Prima directivă menționată 
(Directiva 2002/14/CE) prevede că toți lucrătorii din cadrul întreprinderilor cu peste 50 de 
angajați au dreptul să fie informați și consultați în mod sistematic, prin intermediul 
reprezentanților lor, cu privire la chestiuni care le afectează locurile de muncă sau șansele 
ulterioare de inserție profesională. În special, conducerea trebuie să asigure informarea și 
consultarea reprezentanților lucrătorilor cu privire la: (i) evoluția recentă și evoluția probabilă 
a activităților și situației economice a întreprinderii, la (ii) situația și evoluția probabilă a 
ocupării forței de muncă în cadrul întreprinderii, precum și la orice amenințare la adresa 
locurilor de muncă sau la eventualele măsuri de anticipare avute în vedere când există o astfel 
de amenințare și la (iii) orice decizii care pot să ducă la modificări importante în organizarea 
muncii sau în relațiile contractuale. 

Asigurarea faptului că legislația națională care transpune aceste directive este aplicată corect 
și eficient de angajatorul în cauză revine autorităților naționale competente, inclusiv 
instanțelor, având în vedere împrejurările specifice ale fiecărui caz. 

Transferul activităților întreprinderilor multinaționale dintr-o țară în alta a devenit o chestiune 
importantă în cadrul relațiilor industriale din întreaga Europa - și, în special, în țările din 
Europa de Vest care, în ultimii ani, s-au confruntat cu mai multe cazuri de relocare în 
străinătate de mare anvergură. Relocarea activităților (denumită și relocalizare sau 
delocalizare) reprezintă una dintre cele mai concrete și, eventual, vizibile aspecte ale 
internaționalizării (sau ale globalizării) economiei și, în același timp, implică de obicei 
restructurarea și, deseori, reducerea forței de muncă în țările în care s-au desfășurat anterior 
activitățile relocate.

În ceea ce privește sprijinul financiar, Programul Orizont 2020, prin intermediul pilonului său 
referitor la poziția de lider în sectorul industrial, va furniza aproape 80 de miliarde de euro 
pentru cercetare și inovare. Cadrul financiar multianual 2014-2020 prevede, de asemenea, 
punerea la dispoziția regiunilor a cel puțin 100 de miliarde de euro din fondurile structurale și 
de investiții europene (fondurile ESI) pentru finanțarea sprijinului pentru industrie și IMM-uri 
în conformitate cu strategiile regionale de specializare inteligentă. Comisia sugerează ca 
autoritățile relevante și părțile interesate să analizeze modul în care ar putea beneficia de 
aceste oportunități pentru dezvoltarea poziției competitive. 

                                               
1

COM(2013)0882 din 13 decembrie 2013.
2 Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de 
informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană, JO L 80, 23.3.2002, p. 29-34.
3  Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la 
concedierile colective, JO L 225, 12.8.1998, p. 16-21.
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Comisia subliniază, de asemenea, că lucrătorii afectați de restructurare pot beneficia de sprijin 
din partea Fondului social european și, cu condiția îndeplinirii condițiilor necesare, din partea 
Fondului european de ajustare la globalizare (FEG).

FEG dispune de până la 500 de milioane de euro anual pentru a sprijini lucrătorii să își 
găsească noi locuri de muncă și să își dezvolte noi competențe atunci când și-au pierdut 
locurile de muncă în urma schimbărilor survenite în configurația comerțului mondial, de 
exemplu atunci când o întreprindere mare își încheie activitatea sau când o fabrică este mutată 
în afara UE.

De asemenea, ar putea fi analizate posibilitățile de investiții structurale în regiunea Pescara 
prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională și al programelor europene de 
cercetare.


